
يعين قل  )) قل ((قال اهللا تعاىل يف اجلواب: يستثىن من ذلك ثالثة أمور النصل واخلف واحلافر , 

قل  ((يعين قل جلميع األمة كما قال:  )) قل فيهما إثم كبير ((؟ نعم  ، أو قل جلميع الناس للسائلني

مثال ؛ وهنا ميكن أن نأخذ قاعدة وهي: أنه قد يكون اجلواب أعم  )) للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

، يعين اجلواب موجها إىل أكثر من السائل كما قالوا يف احلكم إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص  من

(( قل فيهما إثم كبير  . ؛ فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون ولكن اجلواب هلم ولغريهم السبب

؛ إمث ما هو  فيهما أي يف اخلمر وامليسر))  فيهما إثم كثير ((ويف قراءة: إمث كثري  )) ومنافع للناس

 وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ((؛ قال اهللا تعاىل:  ، أو ما كان سببا للعقوبة اإلمث؟ اإلمث هو العقوبة

الفرق  )) (( كثيروقراءة أخرى )) فيهما إثم كبير ((؛ وقوله:  ويقال: فالن آمث يعين مستحق للعقوبة ))

؛ فاملعىن أن فيهما إمثا كثريا حبسب ما يتعامل  ، والكثرة تعود إىل الكمية بينهما: الكرب يعود إىل الكيفية

؛ وتعدد الفعل  ؛ وهذا يستلزم تعدد الفعل منه ؛ واإلنسان املبتلى بذلك ما يكاد يقلع منه ما اإلنسان

، اإلمث فيهما كبري ـ يعين عظيم ـ ألما يتضمنان مفاسد   ضا اإلمث فيها كبري؛ كذلك أي يستلزم كثرية اإلمث

؛ وقد ذكر حممد رشيد رضا ـ رمحه اهللا ـ يف  ، والسلوك ، واالجتماع ، والبدن ، والدين كثرية يف العقل

تعاىل:  ؛ من قرأ هذه األضرار عرف كيف عرب اهللا عن ذلك بقوله هذا املكان ذكر هلما أضرارا كثرية جدا

؟ كيف ال  ؟ ال، كيف ما يتنافيان هل هاتان القراءتان تتنافيان . )) إثم كثير )) أو (( إثم كبير ((

؛ وأنت قد  ؛ كبريا باعتبار كيفيته ؟ نقول ألنه ميكن اجتماعهما فيكون اإلمث كثريا باعتبار آحاده يتنافيان

؟  اإلبل فضلت بعشر من احلمار مباذا، عشرون من  ، وعشرون من اإلبل يكون عندك عشر من احلمار

مجع منفعة، وهي  )) منافع (())  ومنافع للناس ((وقوله تعاىل:   . بالكمية والكيفية وهذا ليس مبمتنع

ألا اسم ال ينصرف؛ وصيغة  )) منافع ((ومل يقل  )) منافع ((من صيغة منتهى اجلموع ؛ وهلذا قال: 

؛ فإن قلت:   صيغة منتهى اجلموع ففيهما منافع كثرية عظيمة ؛ ألا منتهى اجلموع تدل على الكثرة



ذا اجلمع الكثري؟ أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس  )) منافع للناس ((وجل:  كيف قال اهللا عز

  ؟ ألن االسم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكرب وبالكثرة لكن املنافع ذكرت باجلمع؟ عليهما

ذهان بعض الناس ولكن فيها بالغة عظيمة: أنه مع كثرة منافعهما فإن إمثهما قلنا هذا قد يتبادر يف أ

؛ ألنه لو كانت منفعة واحدة قلنا ممكن أن يكون اإلمث أكرب لكن حىت وإن تعددت  ، وأعظم أكرب

وإن كان هناك ))  إثمهما أكبر من نفعهما ((؛ وهلذا قال:  ، وأعظم املنافع وكثرت فإن اإلمث أكرب

، والفرح وإن كان فرحا يعقبه غم لكن يف  ؟ من املنافع يف اخلمر الطرب ما هذه املنافع . كثريةمنافع  

. ومنها: أم ذكروا أنه قد يكون سببا هلضم  ورمبا ينشرح صدره ك اللحظة يفرح اإلنسان ويطرب نعمتل

ا كسب اإلنسان مليونا ؛ وكذلك بالنسبة للميسر إذ . ومنها: أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا الطعام

؛ كان  ، يفرح وإن كان الفرح مبا يضره أنه ينتبه بذلك ؟نعم وقد دخل بعشرة رياالت فأيش يكون فيفرح

 ودخل حلبة اخلمار فكسب مليون  يروح يشرتي قلة يأخذ السيارة ،  باألول ما عنده إال مائتني

 ، فيهما منافع لدنيا هذه منفعة يف نظره ففيه منافعويأخذ الزوجة مثال ويأخذ هلا األشياء من ذهب ا نعم

؛ ألن هذه املنافع منافع مادية حبتة تصلح  ومل يقل: منافع للمؤمنني )) منافع للناس ((؛ وتأمل قوله: 

؛ وإمنا هي منافع للناس من حيث  للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خري ينتفع ا املؤمنون

 الطالب :؟  )) منافع للناس ((يف قوله:  أطيب أين خرب املبتد )) لناسومنافع ل ((,  هم أناس

 إثم ((؛  خرب لقوله )) فيهما ((؟ ما هي  مقدم )) فيهما ((؟  ؟ وين حمذوف تقول الشيخ :  حمذوف

، فإن قائمان  : زيد وعمرو قائمان ؛ فأنت إذا قلت معطوف صح الشيخ :معطوف  الطالب :؟  ))

 ؛ وإذا قلت: يف البيت زيد وعمرو ، فإن يف البيت خرب هلما قلت: زيد وعمرو يف البيت؛ وإذا  خرب هلما

 ((قال اهللا تعاىل:   مقدم .))  فيهما ((اخلرب  )) فيهما إثم كبير ومنافع ((، فإن يف البيت خرب هلما. 

ملاذا؟ ألن  ، إمثهما يعين ما يرتتب عليه من العقوبة أكرب من نفعهما )) وإثمهما أكبر من نفعهما



؛ ألن النفع كمال،  ؛ والضرر يف الغالب أعظم من النفع أثرا العقوبة يف األخرى، وأما النفع ففي الدنيا

؛ فلهذا قال: إمث  ما نقص ومن هدم ما تدري؛ لكن النقص  ؛ الكمال قد يستغىن عنه والضرر نقص

؛  ؛ والثاين: أن النقص ثلم يضا، ورمبا يكون دنيوي أ أكرب؛ بسببني: السبب األول: أنه نقص أخروي

 إثمهما أكبر من نفعهما )) ((وقوله:  . ؛ فهذا والنقص إذا نقص شيء واملنفعة كمال تكميل وتتميم

حىت اإلمث لو فرضنا أن النفع كثري فيهما يغطي على الضرر الدنيوي فإننا نقول: الضرر األخروي أشد 

اآلن ))  فيهما إثم كبير ومنافع للناس ((ملا قال:  )) نفعهماإثمهما أكبر من  ((؛ وتأمل قوله:   وأبلغ

؟ بني اهللا عزوجل الراجح  ؛ فأيهما نرجح ، ومنافع حنتاج إىل املقارنة ألن اآلن صار لدينا شيئان: إمث

حينئذ تبني أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما  )) إثمهما أكبر من نفعهما ((فقال: 

؛ وهلذا انتهى كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم عن اخلمر  نافع مادام اإلمث أكرب من النفعفيهما من امل

؟ ولكن هذا ال يقتضي  وامليسر حني نزلت هذه اآلية فقالوا مادام اإلمث أكرب من النفع فلماذا نفعله

ويسألونك ماذا  ((  . ؟ يرجح ترك اإلمث ؛ والعاقل ماذا يرجح التحرمي وإمنا يقتضي عرض املسألة للعاقل

السؤال هنا يتعدى إىل مفعول  )) ويسألونك ماذا ينفقون ((شف سؤاالن يف آية واحدة  )) ينفقون

من  (؛  ؟ تقدم لنا أنه إذا كان سؤال مبعىن طلب املال فإنه يتعدي إىل مفعولني واحد وال إىل مفعولني

هو الثاين هذا إذا كان سؤال  )) شيئا ((هذا هو األول و )) اهللا ((؛ شف  ) سأل اهللا شيئا أعطاه

، الثاين  ؛ أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إىل مفعول واحد وإىل الثاين حبرف عن طلب مال

 )) (( يسألونك عن الساعة )) (( يسألونك عن الخمر ((،  ؛ نقول: سألته عن كذا حبرف عن

؟ مفعول واحد ويتعدى الثاين بعن؛  أيش؛ يكون يتعدى  وما أشبه ذلك))  يسألونك عن المحيض

والفرق بني  )) يسألونك ماذا ينفقون ((ورمبا يستغىن عن الثاين جبملة استفهامية كما يف اآلية اليت معنا 

، أنه إذا عدي إىل الثاين بصيغة  تعديه إىل مجلة استفهامية وتعديه إىل املفعول الثاين حبرف اجلر



؛ وإذا تعدى بعن فقد  ، تكون هي لفظ السائل بعينه لفظ السائل االستفهام صارت هذه الصيغة نفس

؛ لكن إذا جاءت بصيغة االستفهام فهي تكون هي  تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غري ذلك

 يسألونك ماذا ينفقون ((؟ قال اهللا:  ؛ كأم قالوا ماذا ننفق يا رسول اهللا، ماذا ننفق لفظ السائل بعينه

تقدم لنا نظري هلذا  وبيننا أنه  )) ماذا ينفقون ((وقوله:  . ؟ طيب ؛ عرفتم يعين يقولون ماذا ينفقون ))

 ((مفعوال مقدما  )) ينفقون ((؟ لكلمة:  جيوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعوال مقدما أليش

وذا خرب  أهذا التقدير مبتد ؛ والثاين: أن تكون ما اسم استفهام وذا امسا موصوال فما على )) لينفقون

؛ والتقدير:  ؛ وعلى هذا التقدير حيتاج أن يكون هناك ضمري عائد على املوصول وهو هنا حمذوفأ مبتد

؟ إذا يف إعراا وجهان: الوجه األول: أن جنعل ماذا مفعوال  ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه عرفتم

إىل مفعول؟ ال،  )) ينفقون ((وحينئذ هل حيتاج  )) نفقوالي ((، أو ما وحدها وذا مفعوال مقدما  مقدما

وذا امسا موصوال  أ؛ والثاين: أن جنعل اسم استفهام مبتد ألن مفعوله هو هذا املتقدم ما حيتاج إىل ضمري

ويسألونك ماذا  ((، والتقدير: ماذا ينفقونه؛  صفة موصوف والعائد حمذوف )) تنفقون ((، ومجلة  خربه

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من  ((وقد مر علينا نظريها ذا اللفظ بقوله تعاىل:  )) ينفقون

 العفو )) (( قل العفو )) (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ((قال اهللا تعاىل:   . )) خير فللوالدين

؛ وذا امسا موصوال أ ؛ فالرفع على تقدير ما امسا اسم استفهام مبتد ، والرفع فيها قراءتان: النصب ))

 ؟ اجلواب: العفو؛ يعين هو العفو؛ وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعوال مقدما ؛ ما الذين ينفقونه خربه

؛ وإمنا قلنا إن الرفع أو النصب مبين  : قل أنفقوا العفو ؛ أو قل تنفقون العفو يعين))  العفو ((؛ فتكون 

، هذه مفعولية أو  ؛ فهنا كلمة: ما مبين على السؤالعلى إعراب اجلملة اليت قبلها ألن اجلواب 

؛ فإذا   ، العفوب ؟ أج ؟ ألن اآلن مسئول ما الذي ينفق استفهامية هي اليت فسرت بكلمة العفو وال ال

 ((وإن رفعت  )) العفو ((فانصب  )) ماذا ((؛  إن نصبت  كانت تفسريا هلا فلها حكما يف اإلعراب



؛ بل املراد بالعفو  ال تظنوا أنه العفو عن عدوان عليك )) العفو ((؛ وقوله:  )) العفو ((فارفع  )) ماذا

؛ وذلك ألن العفو يراد به  ؛ أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم ؛ يعين أنفقوا العفو الزائد الفاضل

 اهللافمن عفا وأصلح فأجره على  ((وقوله: ))  فاعفوا واصفحوا ((التجاوز أحيانا كما يف قوله تعاىل: 

يعين خذ ما فضل من  )) خذ العفو وأمر بالعرف ((؛ ويراد به الزيادة والفضل كما يف قوله تعاىل:  ))

العفو ما  ) أعفوا اللحى (ة والسالم: ؛ ومنه قوله عليه الصال الناس وما جاءوا به وال تطلبوا كمال احلق

؛ وأما ما كان داخال يف  عن حاجتكم أي ما زاد )) قل العفو ((؟ الزيادة ؛ لقوله:  ؟ أو باإلعفاء هو

؛ فكونه يذهب يتصدق على أجنيب وأهله جياع  احلاجة فال تنفقوه ألن اإلنسان يبدأ بنفسه مث مبن يعول

؛ وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن اإلنفاق على  هذا خالف احلكمة وخالف الشرع أيضا

؛ فإن إنفاقك على نفسك وعلى  منهم؛ ولكن هذا جهل  أنفسهم وأهليهم ال أجر فيه وليس صدقة

قال اهللا تعاىل:   . ؛ وإذا كان صدقة فإن بذل مالك يف األقارب أوىل من بذله يف األباعد أهلك صدقة

أي يبني اهللا  ؟ إعراا يا عبد اهللا )) كذلك )) (( كذلك يبين اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون ((

؟ املشار إليه ما سبق من بيان حكم  املشار إليه ما هو))  ذلك ((؛ إذا  لكم سبيال مثل ذلك البيان

؛ فإن قلت كيف بني اهللا تعاىل وهو ليس فيه  اخلمر وامليسر وبيان ما ينفق فقد بني اهللا تعاىل غاية البيان

؟ فيقال يف اجلواب عن ذلك: إن اهللا سبحانه  ، وال فصل اإلمث ؟ يعين ما فصل اهللا املنافع التفصيل

 ؛ فكلما ازداد اإلنسان من شربه ازداد إمثا وهذا بيان   رة إىل أن اإلمث كثري أو كبري وهذا بيانوتعاىل أشا

 


